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Voorwoord hoofdleiding
Beste ouders, beste leden

Voor uw neus ligt het kabatje, een soort van ‘infoboekje’ over het reilen en zeilen binnen onze chiro.
En dit kabatje luidt het nieuwe werkjaar in. Een jaar waar we met de volledige leidingsploeg klaar
voor zijn. Een jaar dat misschien wel wat anders zou kunnen zijn dan andere jaren. Een voorproefje
ervan kregen we afgelopen kamp.

Maar dat schrikt ons niet af. Integendeel, met 22 gemotiveerde, jonge mensen staan we klaar om uw
zoon week in, week uit een zondagnamiddag vol plezier te geven. Om voor hen een plaats te creëren
waar ze zich op een veilige en gewaarborgde manier kunnen ontwikkelen en vrienden kunnen
ontmoeten of weerzien. Onze leidingsbende bestaat stuk voor stuk uit kanjers en dat weten wij als
hoofdleiding. Wij hebben er alvast een goed oog in dat het voor elk lid opnieuw een jaar wordt om
niet te vergeten!
Natuurlijk, zoals we hierboven al vermeld hebben, het wordt geen gewoon jaar. We starten in
corona‐code geel. Met andere woorden: de maatregelen rond corona voor het jeugdwerk worden bij
ons zeer strikt toegepast. Mocht u verdere info willen over de maatregelen die wij getroffen hebben,
aarzel zeker niet om ons te contacteren. Een paar voorbeelden zijn: bubbels van 50, regelmatig
handen wassen, gesplitst sanitair, gesplitste ingangen, mondmaskers aan de ingangen van de
terreinen enzovoorts.
Maar laat dat vooral de pret niet bederven in de chiro! We doen er alles aan om dit jaar toch zo
normaal mogelijk te laten doorgaan. Wij zijn er alvast klaar voor.
Dan ook nog een praktisch puntje: Moest er toch een probleem, vraag, opmerking of iets anders zijn
dat u wilt doorspelen naar ons dan verwijzen we u graag door naar de laatste pagina’s van dit
kabatje. Daar zijn alle gegevens terug te vinden van de leiders, de volwassen begeleider en de
hoofdleiding. Wij staan open voor alles dus aarzel niet om van deze hulplijn gebruik te maken!
Dan rest ons ten slotte enkel nog een dikke merci te zeggen. Merci voor het vertrouwen dat jullie ons
geven. Merci om deel uit te maken van onze warme chirofamilie. En merci om er samen met ons
weer een onvergetelijk jaar van te maken!

In naam van de hele leidingsploeg,

Jonas en Bruno

Voorwoord volwassen begeleider
Beste Chiro‐sympathisant, leden, ouders, leiding,

Het voorbije werkjaar was er eentje met letterlijk het devies : moeilijk gaat ook…
en jawel, het ging effectief ook… digitaal contact met de leden, een super goed
georkestreerd bubbelkamp, een alternatieve afsluiter met een wereldbiertje volgens de
fijnste checkpuntjes van het evenementen‐protocol… eigenlijk mag de doorsnee Belg best
super trots zijn op de verantwoordelijkheidszin en het alternatief organisatietalent van
zowat alle leiding van de diverse jeugdbewegingen ! Het was absoluut geen sinecure alles
volgens de regels gedaan te krijgen en ondanks serieuze verliezen wegens minder
inkomsten, toch alles vrij budgetvriendelijk door te laten gaan. Respect voor allen die van
dicht of ver ook maar iets te maken hebben met het organiseren van activiteiten voor
kinderen en jongeren.

Ook in het nieuwe werkjaar blijven een aantal uitdagingen een normale werking
belasten maar niks staat nog in onze weg om het toch allemaal voor elkaar te krijgen en er
een ongelofelijk zij het onvoorSPELbaar jaar van te maken… ons jaarthema hoeft geen
verdere uitleg. We zijn dan ook uiterst blij dat we van onze ouders voldoende vertrouwen
kregen, niet alleen om het kamp uiterst correct en incidentvrij te organiseren, maar ook om
er alweer een serieuze Chirolap op te geven en het nieuwe werkjaar 2020‐21 te starten vol
frisse moed en knotsgekke ideeën om er weer iets “bère” van te maken, voor en met zo veel
mogelijk leden. Jullie kennen de echte waarde en sterkte van onze werking dus bij deze
worden jullie uitgenodigd onze ambassadeurs te zijn binnen ons mooie Zwevegem… men
zegge het voort : ChiroRocks.

Alvast een super fijn nieuw werkjaar, een super toffe leiding, een mega leutige
afdelingsgroep, fantastisch positief ingestelde ouders, immer geïnteresseerde oud‐leiding,
ongezouten kookmomentjes, geen al te droge VB mopjes, een goedgezegende proost…
want Chiro zijn we samen !

groeten vanuit mijn bubbel,
Jan, VB

Sloebers
Dag allerliefste sloebertjes!
Met de start van het nieuwe chirojaar is het het perfecte moment om nog eens terug te blikken naar
hoe we het vorige jaar hebben afgesloten. Hoewel jullie ongetwijfeld nog veel weten van het leuke
kamp, zullen we de hoogtepunten nog eens overlopen. :)
Nadat jullie als grote mannen zorgeloos afscheid namen van jullie ouders, stapten we op de trein
regelrecht naar het verre Sippenaeken. Keurig uitgerust voor het kamp met het nodige in de rugzak,
kon de trein maar niet snel genoeg reizen. De nieuwsgierigheid naar de kampplaats was
groot! Eenmaal aangekomen bleven we niet bij de pakken zitten en gingen meteen op
ontdekkingstocht naar het dichtstbijzijnde bos. Rondom het bos waren heel wat velden met koeien
in de wei, deze buren waren al gauw goedgekeurd door Nand! Tijdens het kamp zijn we nog enkele
malen teruggekeerd naar het bos om daar talloze leuke spelletjes te spelen! Wij denken dat jullie
favoriet vlaggenroof tegen de leiding was, wat denken jullie?
Op de kampplaats zelf werd de ridderopleiding die gestart werd in Zwevegem verdergezet in
Sippenaeken! Door proeven te doorstaan zoals het kasteel verdedigen met waterspuitjes en een
parcour af te leggen te paard, werden jullie tot volwaardige ridders genoemd. Niet veel mensen
kunnen dit nazeggen, wat zijn we trots op onze helden!

Ook buiten de kampplaats hebben we de mooie omgeving ontdekt die de streek biedt. Zo zijn we
naar een klein riviertje geweest om er even af te koelen en dolle waterpret te beleven! Een paar
dagen later zijn we naar het drielandenpunt geweest, daar werden we uitgedaagd om doorheen het
doolhof te wandelen en de valstrikken te ontwijken. En wat
blijkt; het oriëntatievermogen van de sloebers is in zeer
goede vorm, we vonden het eindpunt namelijk veel sneller
dan de oudere Speelclub! Na wat te ontspannen op het
bijzijnde speelpleintje, keerden we te voet terug naar de
kampplaats. Daar wandelden we een goeie 8 kilometer
zonder problemen! Deze prestatie kan natuurlijk enkel
neergezet worden met de hulp van enkele zeer goede
leiders/snoepjesuitdelers om jullie te motiveren… Na deze
vermoeiende tocht konden we gelukkig afkoelen in een
riviertje dichtbij de kampplaats.

Eenmaal terug op de kampplaats hebben we met de hele Chiro
een familiedag georganiseerd. Daar werden ons opdrachten
gegeven die de twee bubbels om ter best moesten uitvoeren. We
hebben er alles gegeven om die tot een goed eind te laten komen,
en dat is ons gelukt! Die dag sloten we dan af met eens goed op
de bache met water te glijden, dolle pret gegarandeerd!
Niet veel later brak de laatste dag al aan… Het kamp werd
afgesloten met een spectaculair kampvuur gemaakt door de
aspi’s. Maar wat bleek: het kampvuur was het speelveld voor het
slotstuk van het thema! Gelukkig had dat verhaal een goed einde.
Eens het kampvuur in brand werd gestoken, was het magisch om
te zien hoe de vuurvonkjes in de lucht jullie deden wegdromen.
We konden de verwondering zien in jullie ogen! En zo werd dit
fantastische kamp afgesloten :). Dit betekent natuurlijk ook het
begin van een nieuw chirojaar! JOEPIE!!!
Bij deze willen we onze sloebers en hun ouders nog eens bedanken voor het mogelijk maken van dit
(ietwat vreemde) chirojaar. Wij hebben er alvast enorm van genoten!
Liefs,
Jullie leiders
Simon, Jari en Gauthier

Speelclub
Heyhoi speelclubbers (en ouders)!!

Net voordat het nieuwe chirojaar begint, nog een allerlaatste berichtje van jullie leiders van
afgelopen jaar. Helaas valt er over de activiteiten van maart tot de grote vakantie niet veel te zeggen
want die waren er niet… Er was namelijk zoiets als Corona, een ambetante spelbreker voor een heel
aantal chirozondagen.
Maar midden april kregen alle leiders bericht dat het laatste waar we ons aan vasthielden, mocht
doorgaan: HET KAMP! We mochten op kamp en dat maakte al die verloren chirozondagen toch een
klein beetje goed.
En wat een kamp was het! Toegegeven, opnieuw door Corona waren er veel dingen waar we op
moesten letten (de bubbels, het handenwassen enzovoort) maar we kunnen met trots zeggen dat
jullie superverantwoordelijk waren en dat jullie er voor gezorgd hebben dat het een volledig
coronaproof kamp was!
We deden vanalles op kamp. We trainden zoals de echte Special Forces en we gingen de strijd aan
met elkaar zoals de topatleten van België dat deden in de containercup. Het was een kamp met vele
mooie en onvergetelijke momenten. En wat zijn jullie echte slimmerikken! Jullie wisten op dagtocht
heel snel het midden van het doolhof op het drielandenpunt te vinden! Leider Bruno loopt er nog
altijd rond op zoek naar de uitgang…
Met andere woorden, het was een kamp om nooit meer te vergeten! We willen jullie dan ook
bedanken om mee te gaan, en hopelijk was het niet de laatste keer!
Als leiders kunnen we zeggen dat chiro echt een plaats is waar je vrienden voor het leven maakt. Dus
om ons mooie jaar met jullie af te sluiten misschien nog snel even dit: Blijf komen naar de chiro,
breng vrienden mee en blijf vooral samenhangen als groep! Jullie waren supertof en zullen dat
blijven. We zullen jullie missen.
Veel plezier bij jullie nieuwe leiding, en denk nog eens aan ons he

Jullie allerliefste leidertjes
Jonas, Warre en Bruno xoxoxo

Rakkers
Dag enthousiaste rakkers
Een nieuw Chiro (half)jaar is alweer voorbij, een jaar vol enthousiasme, toffe spelletjes, activiteiten,
lastige rakkers, gezaag van de leiding en zo veel meer. Desondanks het virus onze zondagnamiddagen
wegnam, hebben wij toch het volle plezier als leiding van de rakkers kunnen ervaren. We waren met
een grote groep en daar kunnen wij alleen maar blij om zijn. Elke zondag, op weekend en op kamp
stonden jullie klaar om het beste van jullie zelf te geven.
Het jaar was nog maar net begonnen, maar we konden na 1 namiddag al afleiden dat deze rakkers
echte avonturiers zijn, het geen doetjes zijn en vooral het leuk vinden om eens vuil te worden. Vooral
om van alles en nog wat uit te steken met suikerbieten durven ze hun handen al eens vuil maken.
Wat we ook niet zullen vergeten is hoe jullie op enkele uurtjes tijd het rakkerheem kunnen
omtoveren naar een groot zwembad door gewoon enkele bekertjes water te laten vallen
Na een zeer toffe en goede start van het jaar is het natuurlijk jammer dat we het jaar niet samen
konden afwerken met jullie. We zijn ervan overtuigd dat dit er ook super zou uitgezien hebben.
Gelukkig konden we het jaar toch nog afsluiten met een korter, maar fantastisch kamp.
Toen we vertrokken met de trein vanuit het station in Kortrijk zagen we meteen dat alle rakkers er
superveel zin in hadden en dat het enthousiasme te groot voor woorden was. Als we eenmaal
aankwamen konden we jullie niet tegenhouden om nog niet meteen naar jullie tenten te rennen en
jullie bedden op te stellen. Vanuit de kampplaats met een fantastisch zicht op de omgeving, werden
er tientallen spelletjes gespeeld, er werd geravot, er werd soms eens wat kattenkwaad uitgestoken
zoals echte rakkers, de vriendschap tussen de rakkers werd nog sterker, het was fantastisch gewoon.

We hebben nog maar zelden zo een vreugde bij iemand gezien als bij de rakkers die voor een 2e keer
naar een riviertje in de buurt mochten gaan. Waarschijnlijk kwam dit door de mega toffe ervaring die
we beleefden toen we voor de eerste keer gingen. Jullie maakten daar samen als 1 groep een dam
die zelf alle leiding niet zou kunnen afbreken en natuurlijk speelden er nog een aantal toffe zaken af
die jullie en wij niet zullen vergeten. Maar shhhtt hé rakkers

Plots was de dagtocht daar, we twijfelden eerst een beetje of deze afstand die we te voet moesten
afleggen wel vlot ging verlopen, maar na de dag waren we super content
hoe jullie allemaal super goed, zonder problemen naar het drielandenpunt
gewandeld hebben. En dat verliep nog op een stevig tempo ook in een toch
wel heuvelachtig gebied. Jullie mogen nog altijd fier zijn op jullie zelf voor
het wandelen van die dag! In het doolhof ontdekten we dat het misschien
toch wel eens beter is dat de leiding naar de rakkers luistert en niet
omgekeerd om de weg naar het midden van het doolhof te vinden. We
hebben waarschijnlijk elke brug die er was 5 keer opgewandeld en telkens
met de gedachte; “hier zijn we toch al geweest??”

De rakkers toonden ook hoe dapper ze wel niet zijn en konden de angst van zich afzetten toen we
een griezeltocht in toch wel een eng bosweggetje speelden. Wat voor dappere rakkers zagen we
daar, de code die ze moesten zoeken en onthouden onderweg werd maar door enkele rakkers
geraden, waarvoor een dik verdiende proficiat! Waarschijnlijk waren er rakkers die nog nooit zo hard
in hun leven verschoten hebben toen er leiders van achter een boom, rots of struiken hun leden
lieten verschieten.
En daar stond het kampvuur dan voor de deur, de laatste avond van een fantastisch kamp. Het deed
ons deugd om te zien hoe jullie nadat je een hotdog gekregen had samen in een kring zaten, het
eerste en tweede jaar samen. Toen kwam ook het besef dat we er samen als 1 groep in geslaagd zijn
om naar voor te komen als “de rakkers”, 1 groep vrienden met maar 1 doel; plezier en leute maken.
We keken samen hoe het prachtige vliegtuig gebouwd door de Aspi’s in brand werd gestoken tijdens
de laatste aflevering van het thema. En dit was meteen ook de afsluiter van een fantastisch mooi
rakkerjaar. Dankuwel aan ieder van jullie om dit toffe jaar te maken!!!! En we wensen jullie veel
plezier in het nieuwe jaar!!!
Met vele groetjes, Warre, Simon, Quin en Gerben

Toppers
Liefste toppers,
Helaas zit het jaar erop ohh ☹
Maar laat ons terugblikken op de fantastische tijd die we deze zomer gehad hebben.
Met ons stuk voor stuk TOPPERS van leden, trokken we met de trein naar Sippenaeken. Na het
opzetten van de tenten en de macaroni naar binnen geduwd te hebben speelden we het
streakerspel.
Na 5min was Victor geblesseerd. ☹ Daarna gingen we op schriktocht in het bos met de leiders.
Maar niemand was bang natuurlijk… ? 😉 Vooral Fin vond het helemaal niet eng. 😉
De zeeslag van de dag erna vonden jullie de max maar al snel draaide het uit op een
waterballongevecht.
Bij de olympische spelen hadden onze toppers hun best gedaan om zich zo goed mogelijk te
verkleden in hun sportdiscipline. Evert als judoka en Milo als gewichtheffer met een spannend
marcelleke waren de max!
De Zwitserse omloop moest er traditie getrouw ook bij zijn.
Als creatieve activiteit hebben we kleurrijke T‐shirts gemaakt. De creatie van Stor zou op Tik Tok
kunnen verschijnen.
Het 12uren spel met vuurwaak was ook bere sjiek. Zeker Matthias was een echte krak om de leiders
uit te schakelen zodat het vuur kon blijven branden.
Een nieuwigheid voor onze toppers was het times‐up spel (klassieker in de meisjeschiro 😉). Lars
amuseerde zich te pletter om de bekende personages bv. Jannie, leider Bruno, Remco Evenepoel,…
te raden. De uitbeeldingen waren dan ook hilarisch. :p
De dauwtrip was toch wel het hoogtepunt van ons kamp. Vroeg in de ochtend verlieten we de
kampplaats op ontdekking. Chirstiano nog met kleine oogjes maar vol goesting. Het duurde niet lang
toen we op onze tocht een idyllisch riviertje tegenkwamen. Leider Emile en Emiel stonden direct te
springen om een dam in het water de bouwen. Kort daarna trotseerden alle toppers het koude water
om de stevigste dam ooit te maken. Een activiteit om nooit te vergeten!
Helaas kon niet alles zoals andere jaren doorgaan. 2daagse werd vervangen door een dagtocht. We
reden naar het 3landenpunt om daar uit een doolhof te ontsnappen. Zidane kon al snel zijn weg
terug vinden.
Maar aan alle mooie liedjes komt een eind. We
sloten het kamp 2020 af met een vliegtuig
kampvuur.
Wij hebben genoten van een fantastische jaar met
een top bende!
We zullen jullie missen!!
XOXO
Wout, Sem en Emile

Kerels
Dag Kerels,
Het begin van het nieuwe werkjaar is een mooie gelegenheid om eens terug te blikken op het voorbije kamp.
Weet je nog hoe het allemaal begon? In het station van Kortrijk stond de leiding met een koortsthermometer in
de hand, gelukkig maar, scoorden jullie allemaal een normale lichaamstemperatuur. We pakten ons
mondmasker en vertrokken om een intens mooi avontuur te beleven.
Na een lange treinrit kwamen we aan op onze eerste bestemming: Maastricht. We stapten van de trein en
wonder boven wonder stonden daar onze fietsen geparkeerd. Eerst picknicken en daarna vertrokken we met
onze fiets naar Funvalley. Daar hebben we ge‐kinder‐paintballd omdat je in Nederland blijkbaar 18 moet zijn
om te paintballen. We dachten, we maken er toch het beste van en dra ontpopten we ons tot echte
kamikazepiloten, je weet wat ze zeggen, de aanval is de beste verdediging. We hebben ook nog een kleine
klopjacht gehouden op een konijn (rare jongen die Joren) dat op zoek was naar een kabouter. Daarna was het
tijd om de kampplaats te gaan verkennen. We sprongen terug vol goeie moed op onze fiets en vertrokken voor
een rit die leek op een etappe uit de Tour De France. De ene col na de andere bood zich aan en dan plots
veranderde het parkoers. Google‐Maps wou even testen hoe het zat met onze veldrijderscapaciteiten. Hij
stuurde ons door weides en krieren, we hebben meermaals de fiets op de schouder moeten heffen om
onherbergzame stukken door te komen. Yolan vond het zelfs zo leuk dat hij van geluk een koprol maakte. Eens
op de kampplaats hebben de kerels in no time de tent opgezet en dat hellemaal alleen (ahum ahum). Eens alles
er stond en iedereen geïnstalleerd was, was iedereen pompaf. We hebben er dan maar verder een rustige
avond van gemaakt met de loting van de voetbal en de uitleg van het rodedraadspel.
De volgende ochtend waren de leiders zo fris en monter opgestaan dat ze energie te veel hadden. Leider
Pieter‐Jan douchte nog vlug en leider Xander ging even raad halen bij de steen der wijzen. Na deze rituelen
waren ze beiden helemaal klaar om de kerels te wekken voor de douwtocht. Met de fiets klommen we naar het
hoogste punt van Nederland en bezochten ook het drielandenpunt van België, Nederland en Duitsland.
Daartussen in hielden we halt voor een stevige brunch met spek, ei en chocomelk. We zijn ook even verdwaald
in het doolhof (waar de ingang ook de uitgang bleek te zijn).

In de middag stond het voetbal al geprogrammeerd. De kerels die meespeelden tegen de leiding, hebben hun
taak met glans uitgevoerd want de Kerels + Aspi’s wonnen van de leiding. Het verlies deed voor ons even pijn
maar wij als leiding waren toch trots op onze Kerels. In de avond speelden we ‘kom in de kring’ met een twist.
Lucas maakte een salto over de prikkeldraad om toch maar in de kring te raken, maar gelukkig voor hem kwam
hij er met heel wat kleerscheuren vanaf.

De dag er na, speelden we ‘een tegen allen’ met een hoge inzet. Namelijk het aantal kleren dat de kerels
zouden mogen aandoen tijdens de Zwitserse die avond. De kerels geraakten ver maar niet ver genoeg. Het
verdikt was dan ook hard, ze moesten de Zwitserse afleggen in de korte broek. Zonder klagen of morren legde
elke Kerel (stoer
gelijk ze zijn) de mega toffe uitmuntende Zwitserse af.
Daarvoor nog eens een welgemeende:

merci voorpost.

De volgende dag werden de Kerels omgevormd tot echte soldaten onder het oog van Kolonel Xander en
Luitenant Pieter‐Jan. De rekruten werden onderworpen aan tal van opdrachten. Blijkbaar dezelfde opdrachten
die ze toevallig ook in een of ander tv programma hebben gebruikt, namelijk Kamp Waes. Op het einde van de
dag was de opleiding nog niet afgelopen en werden de rekruten verder op de proef gesteld aan de hand van
een nachtdropping. Ze slaagden in hun opzet er geraakten allemaal binnen de tijd terug op locatie. Onderweg
werden ze nog belaagd door een zwervend bataljon marginalen, maar na het zien van de Jul kozen de belagers
het hazepad.
De dagen daarna speelden we nog het grote smurfen spel. We bakten pannenkoeken voor de kleintjes ‐ de
mooiste pannenkoeken uit de geschiedenis van de Chiro (bron: Big Jannie), we mochten op audiëntie bij de
kookploeg en speelden vuurwaak met de Aspi’s.
Het is nu ondertussen de 17de juli en het leek een regenachtige dag te worden. We kozen dan ook deze dag uit
om onze innerlijke zelf te vinden en trokken naar de termen van Spa. In het heerlijke warme water lieten we
onze stramme spieren van de vele spelletjes even ontspannen.
De 18de gingen we met zijn allen op dagtocht. We maakten onze knapzak klaar en pakten onze fiets, maar we
gingen helemaal niet met de fiets (wat een goed mopje van leider Pieter‐Jan). Nadat we bekomen waren van
het lachen, sprongen we in de auto en vertrokken naar Phantasialand in Duitsland. Op aangeven van Joachim
snelden we na aankomst direct naar de super attractie die 7 wereldrecords op zijn naam heeft. Ik kan u
verzekeren die records, dat voel je. We genoten ook van de vele andere attracties en vielen van de ene
verbazing in de andere. Bij een paar mensen kon het evenwichtsorgaan het op bepaalde momenten niet meer
aan, hé Yolan, de vijfde was er te veel aan. In de avond stonden de Aspi’s in de leiding en de Kerels vonden dit
Phantasties (heb je hem?).

De dag erna ontpopten de Aspi’s zich opnieuw tot ware leiders en voorzagen ze de Kerels van het Grote Avatar
spel. In de middag werd hun creativiteit aangespoord en maakten ze pareltjes van rap‐liedjes.
De voorlaatste dag was al aangebroken. We leerden hoe we de tent juist moesten opkuisen en hielpen met de
camion te vullen. In de middag maakten we kennis met de nieuwe proost van de Chiro: priester Dirk. We
gingen in een cirkel zitten voor kleine bezinning en eens terug te blikken op het afgelopen kamp. De kerels

kregen de kans om vragen te stellen aan Dirk en toen kwam er een spervuur aan vragen. De antwoorden van
Priester Dirk maakten een diepe indruk op de Kerels en al gauw was een uur voorbij. In de avond genoten we
van het kampvuur en het thema. Het was zeer gezellig en we maakten er een fantastisch laatste moment van.
Die nacht kroppen we allemaal pompaf maar helemaal voldaan in ons bed met de mooie gedachten aan het
prachtige kamp en alle toffe momenten die we samen als hechte groep beleefd hebben.
De leiding wil graag alle Kerels nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de inzet, de samenhorigheid, het intens
plezier maken en al het ander moois. Het ga jullie allemaal goed komend Chiro jaar en mogen jullie uitgroeien
tot ware leiders. Wij hebben er alvast vertrouwen in dat de toekomst van de Chiro met jullie verzekerd is.
Veel groetjes van de Kerelleiding,
Xanjan en Pieterder

Aspi’s
Liefste zeekapiteins

Het jaar zit er nu helemaal op. Jammer maar helaas. Corona heeft met onze voeten gespeeld tijdens
het tweede semester waardoor we veel dingen niet kunnen hebben doen, maar op kamp hebben we
dat dubbel en dik goedgemaakt! We kunnen wel zeggen dat het een zeer geslaagd kamp was!

Eerst en vooral vertrokken we op voorkamp richting een geheime locatie. Drie zotte sportwagens
stonden jullie op te wachten aan de chiro om te vertrekken richting Leuven. Eenmaal aangekomen
gingen we een escape room binnen. De helft ging een bank beroven, de andere helft moest
ontsnappen van een psychopatische dokter. Het team in de bank is opgepakt geweest door de
politie, maar het andere team is gelukkig kunnen ontsnappen aan de dokter. Al moesten LD en AV
toch wel eens verversen van onderbroek (wat was dat toch verschieten toen die deur open schoot
:p). De toon en de sfeer was direct gezet! Na de escape room gingen we terug verder richting de
andere kant van het land. Een huisje in Houffalize, op een idyllische locatie, een prachtige tuin en
vriendelijke buren, heerlijk!

‘s Avonds bleven we niet te lang op want de dag erna moesten we vroeg op stap want de meisjes van
de Hinnestraat wachtten ons op om te vertrekken naar Walibi! Een dagje rollercoasters doen (voor
sommigen zelfs de eerste keer over kop), lang aanschuiven bij de attracties, en vooral onze handen
100000 keer ontsmetten. Het was machtig! Die avond trokken we het wit hemd aan en werden we
geïnviteerd door het huis voor een avondje casino! Roulette, poker, black‐jack, we deden het
allemaal.

De dag erna sliepen we uit, want na zo’n zware dag hadden we dat wel verdiend. Jammer genoeg
regende het, maar dat weerhield enkele avonturiers niet om de wilde natuur rond het huisje te
verkennen. Na een lange wandeling in de regen, keerden we nat maar voldaan terug. ‘s Avonds
smeerden we onze kelen met wat gerstenat en deden we een aloude cantus met chiroliedjes. Prosit
Senior, Prosit Prosenior, Prosit Corona, Ad fundum! We amuseerden ons kapot en gingen door tot in
de vroege uurtjes!

De volgende ochtend was het tijd om wat cultuur op te
gaan snuiven. We bevonden ons namelijk op een
steenworpen van Bastenaken, waar in WOII The Battle of
the Bulge plaatsvond! Na een korte autorit kwamen we toe
in Bastogne Barracks, een museum waar allemaal
legervoertuigen tentoongesteld worden. We hebben vooral
geleerd dat je dik gescheten bent als je als soldaat in een
loopgraaf zit en er plots 5 duitsers in een tank voor je staan.

s’ Middags wandelden we richting het meer van
Nisramont, waar we genoten van een (fris) duikje en we
enkele kayaks huurden om wat rond te dobberen.
Daarna genoten we rustig van ons laatste avondje in de
Ardennen voor we richting Sippenaeken gingen
afzakken.

De volgende ochtend was het tijd om het huisje op te
ruimen, en daarna vertrokken we richting Vaals, een
klein dorpje over de Nederlandse grens. Toevallig was
daar een karting, en bewezen (sommigen) zich als echte
racepiloot! Leider CC was uiteraard de beste met de snelste tijd van heel de dag! Daarna vertrokken
we richting de kampplaats en na een korte rit kwamen we in Sippenaeken aan. Veel tijd om te
bekomen van ons voorkamp hadden we niet, want de camion moest geledigd worden, de tenten
opgezet en ons volledig installeren. ‘s Avonds genoten we van een vuurtje in de omheining.

De volgende ochtend begonnen we aan onze shelter, we hebben toch wel zeker 3 prachtige
driepekkels kunnen maken die er heel het kamp hebben kunnen staan :p. ‘s Middags was het tijd
voor de match van de eeuw: aspi’s vs leiding! Een strijd der titanen! Na de eerste 20 minuten was het
duidelijk, de aspi’s domineerden het veld! De keeper van de leiding had geen seconde om uit te
rusten, want de aspi’s lanceerden aanval na aanval! Uiteindelijk werd het 4‐1, een prachtige
overwinning! Moest SV niet buitenspel gestaan hebben, ging hij er zelfs 5‐1 van gemaakt hebben, wie
zou dat ooit gedacht hebben? ‘s Avonds genoten we van de overwinning met een klein feestje.

Veel tijd om uit te rusten na een zware match hadden de aspi’s niet, want de volgende ochtend
vertrokken we op dauwtocht/expeditie Robinson/Hunger Games naar het bos. Eenmaal in het bos
aangekomen hadden de aspi’s enkele seconden om een rugzak te nemen en te vluchten in het bos.
Daarna moesten ze hun team vinden, eten maken en proberen codes te kraken om het spel te
winnen! Die avond was het ook zwitsersen, een tocht door het bos en door de ijskoude beek, maar
we hebben er van genoten. We durven het bijna niet te zeggen, maar toch, merci voorpost!

De volgende ochtend werden we wakker met doedelzakmuziek. Over de Sippenaekse Hooglanden
hing een dichte mistwolk en vochten twee clans een strijd om de eeuwige roem: wie was de sterktste
krijger? In verschillende kracht‐ en behendigheidsproeven moesten de aspi’s zich bewijzen! s’
Middags was het tijd om ons voor te bereiden op de dropping: leider Wout heeft de aspi’s goed
gefouilleerd om te zorgen dat ze niets van geld zouden mee hebben die hen zou kunnen helpen op
de dropping. Een carrière als cipier zou misschien nog iets voor hem zijn… Daarna werden de aspi’s
geblinddoekt en vertrokken we met de auto. Maar eerst deden we nog een tussenstop in de
Thermen van Spa, daar ontspanden we ons nog eens helemaal in de warmwaterbaden, hammams en
sauna’s voordat we op dropping vertrokken. Via raadsels en enveloppen die op locaties hingen
konden de aspi’s de code van de bankkaart kraken om zo eten en drinken te kopen. Na een lange
tocht kwamen ze uiteindelijk veilig aan op de kampplaats.

De volgende ochtend sliepen we uit, ‘s middags leerde leider Cédric de aspi’s een apenbrug sjorren!
‘s Avonds deden we Prison Break: de cipiers moesten de gevangen vastbinden en proberen te
verhinderen dat deze in de dropzone van de helikopter konden geraken wanneer de sirene afging!
Het was machtig!

De volgende dag was het avonturentocht: we sjorden een apenbrug, een gigantische schommel en
een deathride. De toppers en de kerels genoten met volle teugen van onze constructies (al moeten
de laatste wel eens leren navigeren :p). ‘s Avonds speelden we met de kerels vuurwake: 2 teams
moesten ten alle koste hun vuur beschermen, terwijl de andere het moesten proberen te doven. Al
was het spel wel zeer snel gedaan…

De volgende ochtend vertrokken we op dagtocht, jammer genoeg kon de tweedaagse niet doorgaan
door corona, maar daarom was het niet minder tof! We fietsten 20 km op en neer richting
Valkenburg, waarna we 40 m onder de grond een gangenstelsel binnen gingen. Hier kregen we
allemaal een mountainbike en moesten we een gids volgen: we deden een 10 km lange fietstocht
onder de grond door smalle en lage gangen! Daarna bezochten we het stadje eens en gingen we van
de rodelbaan, waarna we terugkeerden naar de kampplaats. Dan was het tijd om leiding te geven: de
kerels en de toppers werden voor een dag toevertrouwd aan onze aspi’s. Maar ze hebben dit zeer
goed gedaan! Het zullen allemaal 1 voor 1 topleiders worden!

De volgende dag was het familiedag: een strijd tussen de twee bubbels eindigde in een episch
waterballonnengevecht! ‘s Avonds was het spel tegen de leiding. Het concept is simpel, er staat een
fles water met glowsticks in een cirkel, en het ene team moet deze omstoten, het andere moet dit
verhinderen! Lastig, maar supertof! Uiteindelijk werd het gelijkspel tussen de leiding en de aspi’s!

De volgende ochtend was het al weer de laatste dag :(. Het kamp was weer voorbijgevlogen, maar er
stond nog 1 iets op de planning: het kampvuur. We sjorden, timmerden, zaagden en schilderen er op
los, en tegen ‘s avonds stond er een Spitfire vliegtuig op de kampplaats. Tijdens het thema stapte
Trump in het vliegtuig, en terwijl het vliegtuig opsteeg werd de draaiende propeller geraakt door een

bazooka! Het vliegtuig vloog nog even verder maar het duurde niet lang voor het volledig in
lichterlaaie stond en het neerstortte! Dat hebben we goed gedaan!

De volgende (vroege) ochtend vertrokken we moe maar voldaan terug richting Zwevegem.

Ziezo, dit was ons kamp, merci voor de onvergetelijke momenten, wij hebben er alvast van genoten,
hopelijk jullie ook!

Vele groetjes van jullie allertofste leiders!

Ceetje en Verleye
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